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Aika: Ti  31.05.2022 klo 19.00–21.15  

                                                                 

Paikka: Kauhavan seurakuntakoti, Kirkkotie 3b      
 

Läsnä: Aaramaa Simo  
 Alatalkkari Anna-Maija  
 Erkinheimo Heikki 
 Erkkilä Leena  
 Heikkilä Marketta 
 Heinonen Aarno  
 Heinonen Ritva  
 Jokinen Lauri 
 Kari Jorma  
 Korpi Eija 
 Kuoppala Helena 
 Laakso Eeva-Maria 
 Malmi Pirkko 
 Marsch Oona-Mari 
 Mäkinen Aira 
 Mäkinen Päivi 
 Palojärvi Pauliina 
 Peltola Asko  
 Puronvarsi Esa   
 Rintanen Mari  
 Seppä-Lassila Marjatta 
 Vainionpää Leena  
 Vaittinen Esa 
 

Poissa: Karjanlahti Tapio  
 Pellinen Tarja  
 Rantala Suvi   
 Saarijärvi Sirpa  

 
   
 Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 23  .  
 
Muut läsnäolijat: 
 
 Jormakka Jyrki kirkkoherra 
 Rämäkkö Esa                   talousjohtaja, sihteeri 
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Asiat: 18- 35 § 

   
  

18 § KOKOUKSEN AVAUS 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen, suoritettiin nimenhuuto ja todettiin kokoukseen 
osallistuvat kirkkovaltuuston jäsenet, mahdolliset varajäsenet ja muut asianosaiset 

 
 

  

 

19 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

  
 Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle 

puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjoh-
tajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsu asialuetteloi-
neen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta.  

 
Kokouskuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävänä kirkkoherranviras-
ton ilmoitustaululla 24.05.2022 alkaen. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu kirkolli-
sissa ilmoituksissa ja seurakunnan kotisivuilla. 

 
Kokouskutsu ja esityslista käsiteltävistä asioista on lähetetty valtuutetuille sähköpos-
titse 24.05.2022. Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä kirkko-
herranviraston ilmoitustaululla 24.05-31.05.2022. 
Edellä olevan mukaan kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi. Mikäli vähintään 
puolet valtuutetuista, varajäsenet huomioiden on paikalla, kokous on päätösvaltai-
nen.  

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi  

    

  

 

 

 

20 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO 
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Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytä-
kirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päät-
tää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Aakkosjärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkastajina toimivat Kari Jorma ja Karjan-
lahti Tapio. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan taloustoimistossa  02.06.2022 kello 
09.00-14.00 välisenä aikana. 

 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kauhavan seurakunnan talous-
toimistossa ajalla 03.06.2022-04.07.2022 klo 9-14.  

 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Kari ja Eija Korpi 
 
  
 

  

  

21§ ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

 
Puheenjohtajan päätösesitys:  

 
Tässä kokouksessa mahdollisesti tapahtuvien äänestysten ääntenlaskijoina toimivat 
valtuutetut Jorma Kari ja Tapio Karjanlahti. 

 

Päätös:  Ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Kari ja Eija Korpi   

 

 

 

 

22 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
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23 § VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN KÄSIT-

TELY 
 
   

 Kirkkoneuvosto 29.03.2022/21§ 

 Kirkkoherran ja talousjohtaja valmistelu 

Kirkkoneuvoston on KJ 15:6 §:n mukaan laadittava kultakin kalenterivuodelta toi-
mintakertomus seurakunnan hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvon-
nasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.    Toiminta-
kertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä 
olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen 
liitetiedoissa.  
 
Tilinpäätöksen muodostavat tilinpäätöskirja ja tilinpäätösasiakirjoina laaditut tase-
erittelyt (LIITTEET 1-2). Tilinpäätöskirjassa on kirkkoneuvoston kertomus kirkkoval-
tuustolle vuoden 2021 toteutuneesta toiminnasta ja taloudesta. Tilinpäätös sisältää 
myös erilliskirjanpitona hoidettavan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, joka yhdis-
tetään tilinpäätöksessä seurakunnan pääkirjanpitoon.  
 
Kauhavan seurakunnan vuoden 2021 tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 178.953,08 
euroa.   
 
Kokonaisverotulot nousivat vuonna 2021 n. 32.000 € (edelliseen vuoteen verrat-
tuna).  
Kirkollisverotuloja kertyi n. 34.000 € enemmän ja valtionrahoitusosuutta 2.000 € vä-
hemmän (edelliseen vuoteen verrattuna). Talousarvioon verrattuna kokonaisverotulot 
olivat 33.900 € arvioitua suuremmat.  

 
 
Käyttötalouden toimintatuotot olivat 365.817,26 € (ei sisällä sisäisiä eriä), nousua 
edelliseen vuoteen verrattuna n. 60.400 €.  Käyttötalouden toimintakulut olivat 
3.099.271,78 €, nousua n. 106.500 € edelliseen vuoteen verrattuna. 

 
Seurakunnan tase päättyy kokonaissummaan 7.733.646,86 €, josta hautainhoitora-
haston osuus on 90.736,47 €. 

  
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 §:n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yh-
teydessä esityksen tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi 
toimenpiteiksi.  
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Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto käsittelee Kauhavan seurakunnan vuoden 2021 toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen ja esittää kirkkovaltuustolle: 
 
 1) että tilikaudelta 2021 tulos on 157.042,79 euroa.   
 2) että tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseksi 21.910,29 euroa 
 3) että tilikaudelta 2021 syntynyt 178.953,08 euron suuruinen ylijäämä   

     siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille 
 4) että hautainhoitorahaston tulos, joka osoittaa 22.824,20 euron alijäämää, 
siirretään hautainhoitorahaston yli-/alijäämätilille.  

 
 

Kirkkoneuvosto hyväksyy Kauhavan seurakunnan vuoden 2021 toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tilinpäätöskirjan.  

 
 Toimintakertomus ja tilit jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja lähetetään 
 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. 
 

Päätös: Tilinpäätöskirja käytiin läpi ja päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 

 

Kirkkovaltuuston päätös: 

  
 Tilinpäätösasiakirjat käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti (liite 1 ja 2) 

 

 

 

 

24 § KAUHAVAN SEURAKUNNAN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMI-

NEN VUODEN 2021 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA 
 
 

 Kirkkoneuvosto 23.05.2022/33§ 

 Talousjohtaja Esa Rämäkön valmistelu 
 
 Kauhavan seurakunnan taloussäännön 28 §:n mukaan tilintarkastuskertomus on laa-

dittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastaja suoritti 06.05.2022 tilintarkas-
tuksen, josta on annettu tilintarkastuskertomus (liite 1). 
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 Tilintarkastuskertomuksessa esitetään vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan 
hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2021. 

 
Talousjohtajan päätösesitys: 

 
 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee saaneensa tiedoksi ti-

lintarkastuskertomuksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja ta-
loutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 01.01.-31.12.2021. 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

Kirkkovaltuuston päätös: 

 
 Tilintarkastuskertomus käytiin läpi (liite 3) ja myönnettiin yksimielisesti vastuuva-

paus seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 01.01.-
31.12.2021. 

 

 

 

 

25 §  KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 
 

 Kirkkoneuvosto 25.05.2022/35§ 

 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
  

Kolme erillistä seikkaa johtaa siihen, että kirkkoneuvoston ohjesääntö ja kirkkoval-
tuuston työjärjestys kaipaavat uudistamista ensi kerran sitten seurakuntaliitoksen 
1.1.2009. Ensiksi Kirkolliskokous on saattanut päätökseen Kirkkolain ja Kirkkojär-
jestyksen ajantasaistamiseen pyrkineen uudistustyön hallinnon osalta marraskuussa 
2021. Toiseksi Kauhavan seurakunnassa on päätetty toteuttaa organisaatiouudistus, 
jossa toimielinten päätöksentekoprosessia muutetaan (Kirkkovaltuusto 48/2021). 
Kolmanneksi Evijärven seurakunta liittyy suurella todennäköisyydellä Kauhavan seu-
rakuntaan 1.1.2023.  

Esitys uudeksi kirkkoneuvoston ohjesäännöksi on esitetty (liite 3). Aiheesta kiinnos-
tuneet voivat etsiä malliohjesäännön, jonka perusteella esitys on laadittu. Johto-
ryhmä on kokouksessaan 13.5.2022 käsitellyt ja hyväksynyt esityksen.  

Merkittävin päätösasia kirkkoneuvoston ohjesäännössä tulee esiin ensimmäisessä 
pykälässä. Kirkkoneuvoston paikkajaosta on päätettävä malliohjeen mukaan vain 
paikkojen lukumäärä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi. Vaihteluväli on 
viidestä yhteentoista jäseneen. Tämä perustuu Kirkkolakiin (10. luvun 2). Nykyisessä 

https://sakasti.fi/hallinto-ja-talous/seurakuntahallinto/mallisaannot/
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ohjesäännössä paikkajaoksi on päätetty kolme paikkaa kultakin alueelta. Käytän-
nössä vaihtoehtoina on määritellä pelkkä lukumäärä tai määritellä yhä alueellinen 
paikkajako.  

Johtoryhmä esittää yksimielisesti, että kirkkoneuvoston koostumus perustuisi edel-
leen alueelliseen paikkajakoon. Samalla halutaan korjata nykyinen tilanne, jossa Kau-
havan kokoisessa keskisuuressa seurakunnassa kirkkoneuvoston jäseniä valitaan 
Kirkkolain sallima maksimimäärä. Esitetään, että kirkkoneuvoston jäseniä olisi vara-
puheenjohtajan lisäksi seitsemän vaalikelpoista seurakunnan jäsentä. Pariton määrä 
päätösvaltaisia kirkkoneuvoston jäseniä helpottaa päätöksentekoa. Kirkkoneuvos-
toon esitetään siten valittavaksi kahdeksan jäsentä, joista yksi on varapuheenjohtaja. 
Yhdeksäs jäsen on viran puolesta kirkkoherra.  

Esitys paikkajaoksi perustuu runsaan 2000 jäsenen edustamiseen. Paikkajako tällä 
perusteella olisi: Alahärmä 2, Evijärvi 1, Kauhava 3, Kortesjärvi 1 ja Ylihärmä 1. Tällä 
hetkellä ei ole käytettävissä tarkkaa alueellisia jäsenlukutietoa. Arvioiden perusteella 
on kuitenkin varmaa, että suurimmat alueet Kauhava ja Alahärmä osuvat hyvin run-
saan 2000 jäsenen arvioon. Evijärvi ja Kortesjärvi hyötyvät aavistuksen tilanteesta. 
Ylihärmä saattaisi ansaita hiukan suuremman edustuksen, mutta lähin kokonaisluku 
on kuitenkin selvästi yksi paikka.  

Kirkkoneuvoston ohjesäännön uudistus sisältää lisäksi joukon pienempiä päivityksiä 
ja tarkennuksia, jotka esitellään kokouksessa. 

  

Kirkkoherran päätösesitys: 
 
 Kirkkoneuvosto päättää: 

1) hyväksyä uuden kirkkoneuvoston ohjesäännön 
2) lähettää asian päätettäväksi edelleen kirkkovaltuustolle ja tuomiokapitulille 

 

Päätös:  
1) hyväksyä uuden kirkkoneuvoston ohjesäännön. Ohjesäännön kohta ”1§ Jäsenet” 

alueellinen paikkajako päätettiin hyväksyä koskemaan vaalikautta 2023-2026. 
Alueellinen paikkajako saatetaan ohjesäännön mahdollisena muutoksena vireille 
seuraavan vaalikauden lopussa. 

2) lähettää asian päätettäväksi edelleen kirkkovaltuustolle ja tuomiokapitulille 
  
 

Kirkkovaltuuston päätös: 

 
 Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti (liite 4). 
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26 § KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 

 Kirkkoneuvosto 23.05.2022/36§ 

Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
  

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen uudistaminen on perusteltu edellisen päätösasian 
valmistelussa. Esityksen pohjana olevan mallityöjärjestyksen löytää annetusta 
verkko-osoitteesta. Päätettäväksi esitetään (liite 4) mukainen asiakirja. 

Valtuuston työjärjestyksen osalta suurimmat muutosesitykset koskevat mahdolli-
suutta valita sihteerin tehtäviä hoitamaan vakituisesti viranhaltija. Toinen esiin tuleva 
seikka on kirkkovaltuuston kyselytunnin ja iltakoulun asema. Mallisäädöksen mu-
kaan niistä voidaan päättä työjärjestyksellä tai olla päättämättä. Kyselytunnin ja ilta-
koulun sääntömääräisestäjärjestämisestä on arvokasta kuulla istuvan kirkkovaltuus-
ton valtuuston kanta. Tästä syystä valmistelija ei tee esitystä, vaan jättää asian luotta-
muselinten päätettäväksi.  

  

Puheenjohtajan päätösesitys: 
 

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksymänsä version kirkkoval-
tuuston työjärjestyksestä käsiteltäväksi päätösasiaksi. Kirkkovaltuusto lähettää teke-
mänsä päätöksen tuomiokapitulin hyväksyttäväksi. 
 
 

Päätös: Kirkkoneuvosto lähetti päätösasian kirkkovaltuuston päätettäväksi 
 

 

Kirkkovaltuuston päätös: 

 
Kirkkovaltuuston kokouksessa muotoiltiin kirkkovaltuuston työjärjestys (liite 5) ja 
hyväksyttiin se tuomiokapitulille esitettäväksi. 
 

 

 

 

27§ KAPPELISEURAKUNTIEN LAKKAUTTAMINEN 
 

 Kirkkoneuvosto 23.05.2022/38§ 

 Kirkkoherra Jyrki Jormakan ja Esa Rämäkön valmistelu 
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Lähtökohtainen perustelu päätösesitykselle. Seurakunnan organisaatiouudistuksen 
ydinkysymys on koko ajan ollut hallinnon muodollisen rakenteen saattamaan vastaa-
maan sitä, miten seurakuntatyö nykyään suunnitellaan ja toteutetaan. Keskeinen on-
gelmakohta on ollut jo vuosien ajan se, että merkittävä joukko viranhaltioita työs-
kentelee useilla alueilla. Kappelirakenteessa alueiden kappalaiset johtavat seurakun-
tatyötä. Usealla alueella työskenteleville työntekijöille tulee useita esimiehiä, ja sa-
malla esimiestyö vaatii kappalaisten välistä koordinointia. Kun tähän lisätään työalo-
jen sisäisen yhteistyön ohjaava vaikutus, ollaan matriisiorganisaatiotilanteessa. To-
dellinen päätöksenteko yhteisistä asioista tapahtuu tiimeissä ja muodollinen kappe-
leissa.  

Organisaatiouudistus perusteluna. Kappelirakenteen purkaminen on organisaatiouu-
distuksen viimeinen vaihe. Hallintomallien päällekkäisyys päättyy vasta kun kappe-
lirakenne poistetaan myös muodollisesti. Asiasta on tehty periaatteellinen päätös 
kirkkovaltuustossa § 48/2021. Toteuttamiseksi on laadittu suunnitelma työalapoh-
jaisesta hallintomallista. Sen perustamisen viimeinen vaihe on purkaa kappeliseura-
kunnat.  

  
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle ja edelleen tuomiokapitulille Kau-
havan seurakunnan kappeliseurakuntien lakkauttamista vuoden 2022 päättyessä.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että tiedotusta  kap-
pelien lakkauttamisen merkityksestä on lisättävä. 

  
 

Kirkkovaltuuston päätös: 

 
Vilkkaan keskustelun jälkeen päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

 

28§ SEURAKUNNAN JAKAMINEN VIITEEN ÄÄNESTYSALUEESEEN 
 
 Kirkkoneuvosto 23.05.2022/39§ 

 Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu 
 
Seurakuntavaaleissa vuonna 2018 seurakunta sai varsinaisena vaalipäivänä äänestää 
neljässä kirkossa. Vaikka äänistä noin puolet annettiin ennakkoon, koettiin tär-
keänä, että äänestyspaikkoja on riittävän monta. Evijärven seurakunnan liittyessä 
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suurella todennäköisyydellä Kauhavan seurakuntaan vuoden 2023 alusta, vaikuttaa 
arvokkaalta jatkaa seurakunnan jakamista äänestysalueisiin.  

 
Yhden tai viiden äänestysalueen muodostaminen eroavat toisistaan siten, että vaali-
lautakunnan on pystyttävä jakautumaan viiteen jaokseen, joissa on oltava kolme 
henkilöä läsnä päätösvallan saavuttamiseksi (KirkkoL 23 L 19§ 2. mom). Vaalien 
toimitsijoita tarvitaan siis enemmän kuin yhden äänestysalueen mallissa. Lisäksi il-
moituskortti on toimitettava kaikille äänioikeutetuille.  
 
Seurakuntavaalien toimittaminen äänestysalueiden mukaisesti on helpottunut vuo-
delle 2018 huomattavasti, koska äänestysalueet voidaan nyt jakaa kartan perus-
teella. Karttajaon ongelmana on sen tekninen suurpiirteisyys. Kartta on vaikea piir-
tää aivan samoin kuin vuotta 2009 edeltänyt seurakuntien aluejako oli. Arviolta 
korkeintaan muutama prosentti äänioikeutetuista voi saada äänestyspaikakseen nyt 
toisen kirkon. 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta jaetaan viiteen äänestys-
alueeseen. Alueet ovat Alahärmän kappeliseurakunta, Evijärven seurakunta, Kauha-
van alueseurakunta, Kortesjärven kappeliseurakunta ja Ylihärmän kappeliseura-
kunta. Alueita varten vaalilautakunta jakautuu viiteen jaokseen. 
 

Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

Kirkkovaltuuston päätös: 

 
 Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

 

 

29 § VAALILAUTAKUNNAN NIMEÄMINEN 
 
 Kirkkoneuvosto 23.05.2022/40§ 

 Kirkkoherra Jyrki Jormakan esittely 
  

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022. Kirkon vaalijärjestyksen mukaisesti (1. L 
4§) kirkkovaltuuston on nimettävä vaalilautakunta vaalivuoden toukokuun loppuun 
mennessä. Vaalilautakunnassa on oltava vähintään 11 jäsentä ja riittävästi varajäse-
niä. Kirkkoherra kuuluu vaalilautakuntaan viran puolesta. Kirkkovaltuuston on va-
littava vaalilautakunnan puheenjohtaja.  
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Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee  
1) vähintään 11 jäsentä vaalilautakuntaan.  
2) vähintään 15 varajäsentä, jotka tulevat varsinaisten tilalle KirkkoL 23.L 19§ mu-

kaisesti säädetyssä järjestyksessä 
3) vaalilautakunnalle puheenjohtajan 
4) vahvistaa kolmen Evijärven seurakunnan valitseman edustajan valinnan vaalilau-

takunnan jäseniksi 
5) julkaisun, jossa vaaliin liittyvät tiedotteet ilmestyvät 

 

Päätös:  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin 
 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle valittavaksi 

1) 15 jäsentä vaalilautakuntaan.  
2) 15 varajäsentä, jotka tulevat varsinaisten tilalle KirkkoL 23.L 19§ mukaisesti 

säädetyssä järjestyksessä 
3) vaalilautakunnalle puheenjohtajaksi esitetään Jarmo Kujanpäätä 
4) vahvistaa kolmen Evijärven seurakunnan valitseman edustajan valinnan vaa-

lilautakunnan jäseniksi  
5) julkaisun, jossa vaaliin liittyvät tiedotteet ilmestyvät 

 

Kirkkovaltuuston päätös: 

 
 Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan seuraavat äänestysalueelliset varsinaiset jäse-

net (16) sekä varajäsenet (16): 
 
 

 Äänestysalue varsinainen  jäsen varajäsen 
 Alahärmä  Rantala Leena Korpi Erkki 
   Latvala Ritva  Poltto Sisko 
   Holma Anneli Heikkilä Elisa 
 
 Evijärvi  Jussila Anja  Jussila Lauri 
   Kaski Aimo  Niemelä-Kaski Arja 
   Tähtinen Lauri Loiva Mikko 
 
 Kortesjärvi  Sarkaranta Anna Saarijärvi Sirpa 
   Syrjälä Kaija  Isomäki Riina 
   Pellinen Vesa Kari Mauno 
 
 Kauhava  Visti Helena  Olli Maija-Liisa 



 
   KAUHAVAN SEURAKUNTA         PÖYTÄKIRJA 2/2022                12(15)            
   KIRKKOVALTUUSTO                   31.05.2022   

______________________________________________________________________________    

______________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
 

                                    /               
 

 

   Laakso Eero  Roivainen Kaija 
   Karjanlahti Heikki Pihlgren Antti 
   Korpimäki Leena 
   Seppä-Lassila Marjatta 
 
 Ylihärmä  Jaskari Katja  Tikkamäki Matti 
   Rintanen Seppo Pirttinen Maija-Liisa 
     Kangas Marketta 
     Hauhia Kirsti 
 
 Yht.  16  16 
   10 naista, 6 miestä 10 naista, 6 miestä 
 
 Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin kirkkoneuvoston esityksen mukaan 

Jarmo Kujanpää. 
 
 Vaaleihin liittyvät tiedotteet päätettiin julkaista Komiat-lehdessä ja Järviseudun Sa-

nomissa. 
 
 

 

 

30 § LAPUAN HIIPPAKUNNAN ALUEELLISEN KESKUSREKISTERIN SOPIMUK-

SEN PÄIVITTÄMINEN 2022 

  
 Kirkkoneuvosto 23.05.2022/41a§ 

 
Soini on liittymässä mukaan keskusrekisteriin 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 

 Keskusrekisterisopimusta esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi (liite 6) 
 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti 

 

Kirkkovaltuuston päätös: 

 
 Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti (liite 6). 
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31 § VALTUUSTOALOITTEET 

 
Kirkkovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus tehdä etukäteen tai kokouksessa valtuus-
toaloitteita. Aloitteet tulee jättää kirjallisina. 
 
  

 
Puheenjohtajan esitys: 
 

Valtuustoaloitteet merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvoston valmisteluun. 
 

Päätös: Esa Puronvarsi esitti kirjallisena valtuustoaloitteen koskien valtuuston kokousten ko-
koontumispaikkojen toteutusta tasapuolisesti eri kaupunginosissa sekä tulevaisuu-
dessa myös Evijärven osalta (liite 7). 

 
 Valtuustoaloite merkittiin tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvoston valmisteluun 
 
 
 
 

32 § ILMOITUSASIAT  
 
 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
 Suunnitellut seurakuntaliitokset toteutuvat vuoden 2023 alusta 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi    

 

 

 

 

33 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

 

Päätös: Ei muita asioita 
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34 §  KIRKOLLIS- JA HALLINTOVALITUSOSOITUS 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Kirkkovaltuusto käsittelee kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen (Liite 8 ). 
 

Päätös: Kirkollis- ja hallintovalitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan  
  
 
 
  

35 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
Puheenjohtajan päätösesitys: 
 
 Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 

Päätös: Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen 21.15.  
 
 
  

 

 
Kirkkovaltuusto 31.05.2022 

 
 Kokouksen puolesta 
 
 
 
 
  Esa Vaittinen  Esa Rämäkkö 
 puheenjohtaja  sihteeri 
    
  
 
 
 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. 
 
  
 Kauhavalla 02.06.2022  
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Jorma Kari   Eija Korpi  
 
 
  

 
Ilmoitus Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuuston 31.05.2022 pidetyn kokouksen 
asialistan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kauhavan seurakunnan kirkkoherranvi-
raston ilmoitustaululla 24.05-.31.05.2022. 
 
Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kau-
havan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 03.06.2022-
04.07.2022.  


